PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(VIII.14.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatási rendjéről" alapján

a Balatonbogláron működő civil szervezetek 2015. évi támogatására
Balatonboglár Városi Önkormányzat pályázatot hirdet Balatonboglár közigazgatási területén
működő, bíróság által nyilvántartásba vett, civil szervezetek 2015. évi támogatására.
1. A pályázók köre:
Bíróság által, balatonboglári székhellyel nyilvántartott civil szervezetek (egyesületek,
alapítványok)
2. A pályázat feltételei:
Amennyiben a pályázó 2014. évben önkormányzati működési támogatásban részesült, az arról
szóló, hitelesített számlamásolatokkal és bizonylatokkal történő pénzügyi és szakmai
elszámolás, 2015. március 31-ig benyújtása Balatonboglári Városi Önkormányzat részére.
A pályázónak nincs köztartozása.
A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és a szükséges mellékletek csatolása.
Az önkormányzati támogatás csak 2015 évben, a szakmai programok megvalósításával
kapcsolatban keletkezett költségekre használható fel.
3. A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2015. március 10.1
A pályázati adatlapokat a szükséges mellékletekkel együtt, zárt borítékban személyesen az
alábbi címre kérjük eljuttatni: Balatonboglár Városi Önkormányzat, 8630 Balatonboglár,
Erzsébet u. 11.
4. A pályázatokról a hatályos rendelet szerint március 12-ig döntenek.
Balatonboglár, 2015. február 17.
Mészáros Miklós
polgármester
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14/2013.(VIII.14.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) a pályázatok benyújtási határideje a meghirdetéstől számított 20 nap.

1. sz. melléklet

P Á LY Á Z A T I A D A T LA P
BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
A pályázó szervezet

Neve:
Címe:

Bírósági nyilvántartási száma:

Képviselő neve
tisztsége:
címe:
telefon
e-mail:
A szervezet bírósági bejegyzésének
Dátuma:
száma:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Egyesület esetén
tagjainak száma:
A tagok korcsoport szerinti megoszlása:

fő
14 év alatti:
14-18 év közötti
18-34 év közötti:
35-65 év közötti:
65 év feletti:

Az igényelt támogatás
összege:

Ft
..................

Kötelező mellékletek:
- a szervezet alapszabályának / alapító okiratának másolata,
- nyilatkozat az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak hiányáról,
- az előző évi működési mutatószámok ismertetése,
- a tárgyévi tervezett költségvetés a bevételek és kiadások bemutatásával (külön megjelölve a bevételnél az
igényelt önkormányzati támogatás összegét),
e) a tárgyévei szakmai tevékenység ismertetését, melynek tartalmaznia kell:
- a szervezet vállalt céljainak, tevékenységének ismertetését,
- az előző év munkájának bemutatást és rövid szakmai értékelést
- a szervezet önkormányzattal való együttműködésének formáit.
f) a szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló másolat
g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása arról, hogy a szervezetnek nincs köztartozása.

Balatonboglár, 2015. ............... hónap ...........nap

P.H.
...................................
(cégszerű aláírás)

2. sz. melléklet

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
Pályázó szervezet neve:
Székhelye:
Felelős vezető neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv
megnevezése:

Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn
2. fennáll az …. pont alapján
8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
nem áll fenn
fenn áll az …pont alapján

(aláhúzással jelölendő)

(aláhúzással jelölendő)

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerinti intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem:

Balatonboglár, 2015. .... hónap . nap

PH.

...........................
cégszerű aláírás

